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 !مسير پيروزیدر                     روز حرف▼

کشورمان  ایهستهاسفند( روز بزرگی در تاریخ پرونده  5فردا )

 اجرای تعهدات از سویعدم در صورت  چراکه ،شودمیمحسوب 

، پروتکل الحاقی کنار گذاشته خواهد شد. اقدام منطقی هااروپایی

حفظ منافع ملی و  در راستایو مقتدرانه جمهوری اسالمی ایران 

اقدام در خصوص این  .غرب است خواهیزیادهجلوگیری از 

سخن گفت؛ یکی  توانمیهای مختلف از زوایا و رویکرد ،راهبردی

، مقایسه واکنش منعطف جمهوری اسالمی ایران هااز این رویکرد

، با رفتار عزتمندانه در سیاست خارجی است هاغربیبه اقدامات 

 با چه زبانی باید با کسانی که منافع ملت د نشان دهد،توانمیکه 

 سخن گفت. ،گیرندمیرا نادیده ایران 

خروج آمریکا  بهکشور  قانونگذاریو قوه دولت  -8 نکات تحليلي:

نشان  جدی یواکنش یک سالتا  (8910اردیبهشت  81)از برجام 

د برجام را توانمیاروپایی  هایطرفدولت اصرار داشت که با  نداد؛

سه اصل توجهی به ین عدم پاسخ مناسب و کمهد اما ثمره اادامه د

به این که اروپا و آمریکا  شد، این اساسی عزت، حکمت و مصلحت

به  خواهدنمی تنهانهند که جمهوری اسالمی غلط برس فرضپیش

باعث  این امر ، بلکه دیگر توان آن را هم ندارد!دهدها پاسخی فشار

 ،کردنداز تعهدات خود عمل ن کدامهیچبه  هااروپایی تنهانهشد که 

رژیم ؛ افزایش یافته جمهوری اسالمی تهدیدات آمریکا علی

شاران ایران در سوریه را به مست ایبزدالنهصهیونیستی حمالت 

 هاآنهمراهی اروپا با  آمریکا و هایتحریمحجم و شدت ؛ داشت

روریستی قرار ت هایگروهتوسط آمریکا در لیست  پاهد؛ سبیشتر ش

اردیبهشت  81 از گفته شد، آنچهدر مقابل  -2د و ...؛ داده ش

 تنهانهروندی را جمهوری اسالمی ایران در پیش گرفت که  8911

مبنی بر عدم اراده و توان جمهوری آمریکا و اروپا  فرضپیش

بلکه  ،هم زدبر را هاخواهیزیادهبه  گوییپاسخاسالمی ایران برای 

آن بخش از افکار عمومی  را به سمت اروپا تغییر داد. جهت فشار

، بعد از هدف دادندمیبودن حمله آمریکا را  الوقوعقریبکه تصور 

دیدند و از  رنگکماین انگاره را  ،قرار دادن پهپاد راهبردی آمریکا

الطم در بازار ایجاد ت ،همان تاریخ است که تهدیدات بعدی آمریکا

عدم همراهی اروپا با طرح ادعایی آمریکا در خصوص  ؛کندنمی

یکی دیگر از ثمرات رویکرد نیز مکانیسم ماشه در شورای امنیت 

 .جمهوری اسالمی ایران است مقتدرانه

بر اینکه امروز جمهوری اسالمی ایران  است ینکات بیان شده گواه

در مسیر درست و منطقی قرار دارد. منطق اقدام و عمل در برابر 

در خصوص برجام اقدام و عمل طرف مقابل، منطق روشن ایران 

تا رسیدن ملت ایران به منافع  منطق محکم و عزتمندانهاین  است؛

 )نویسنده: مصطفی برزکار( باید با قدرت ادامه پیدا کند. ،خود

 

 

 بن سلمان ياسيس بستبن                                 روز گزارش▼

عربستان  عهدیبه محمد بن سلمان ول یخوش یرو ،کار آمدن یاز زمان رو کایآمر دیجد دولت

 همچون انتشار ییدهایبا تهد کاینشان نداده است. در مقاطع گذشته دولت آمر یسعود

 است. دهیبا بن سلمان دمبر آتش اختالف  ،یقتل خاشقچ مستندات

به عربستان  حاتیفروش تسل هایتوافقبه لغو  تاکنون دنیدولت جو با -8 :یخبر هایگزاره

طبق اعالم  -2 اقدام کرده است. یستیترور یهاگروه ستیحذف نام انصاراهلل از ل نیو همچن

و ارتباط  تیتقورا مان با ملک سلدارد روابط خود  میتصم کایدولت آمر ،دیکاخ سف یسخنگو

آوریل هاینز، مدیر اطالعات ملی بایدن قول  نیخود را با محمد بن سلمان قطع کند. همچن

ی را که ترامپ از کنگره دریغ کرده چنشده درباره مرگ خاشق بندیطبقهداده که گزارشی 

نجات  یپادشاه عربستان قصد دارد برا»نیز خبر داد:  «سعودی لیکس» -9 منتشر کند. ،بود

 یآزاد یبرا یسلطنت یفرمان بخشودگ ،یسعود عهدیول« محمد بن سلمان»فرزند خود 

ه ملک سلمان را بر آن داشت ،یسعود عهدیبر ول کایآمر دولت فشار صادر کند. یالن سعودفعا

 تیبتواند عصبان قیطر نیعربستان مذاکره کند تا از ا یمیارشد و قد یهاپلماتیتا با د است

 .«از پسرش را کاهش دهد دیکاخ سف

بن  هیتنب دهندهنشان هاسیاست نیا یدر اجرا دنیاقدام دولت با -8 :یراهبرد هایگزاره

اصل بر همگان  نیاست. ا یانتخابات یاو از ترامپ در کارزارها هایحمایت لیسلمان به دل

 یآوردن ترامپ قرار داد و حت رأیتمام توان خود را بر  کایدر آمر یسعود یروشن است که الب

 دنیدولت با کردیرو -2 ترامپ کرد. یانتخابات ه تبلیغاتب توجهیقابل هایهزینه یدر مقاطع

واشنگتن  هیچهره کر ریترفند در جهت تطه نیو استفاده از ا یتوجه به مسائل حقوق بشر

 هایآزادیوارد کرده که  یرا به عربستان سعود ییفشارها کایآمر ،منظور نیاست. به هم

چند  یمشاهده شد که ط لیدل نیکند. به هم جادیدر داخل کشورش ا تریگسترده یاسیس

ادامه  زین ندهیروند در آ نیعربستان آزاد شدند و ا یاز فعاالن حقوق بشر یبرخ ریاخوقت 

موجه از خود نشان  ایچهره اوالًاست که  نیبه دنبال ااقدام  با این کایخواهد داشت. دولت آمر

 -9نسبت به خود مرتفع کند.  یسعود عهدیرا نسبت به اقدامات ول ههرگونه شبه ثانیاًدهد و 

 ندهینسبت به آ کردیرو رییتغ کینشان از  یسعود عهدیول هیدر تنب کایدولت آمر اقدامات

چرخش  فیبه سمت بن نا دنیدولت با استیس احتماالًدارد که  یعربستان سعود یاسیس

به  ولیعهدی از بن سلمان بازگشت مقاممقدمات فراهم شدن  دنیاقدامات با نیکند و ا دایپ

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی( باشد. فیبن نا

 !یبانک مرکز یارشد ارز ريمدبازداشت                           ویژه خبر ▼

 اردیلیم 95 عیرشوه در پرونده توز افتیبه اتهام در یبانک مرکز یارشد ارز رانیاز مد یکی

در  یاصل تیسال مسئول نیچند متهم، بازداشت شد. یبانک مرکز یامداخله یدالر ارزها

 یدالر ارز در قالب ارزها اردیلیها مده ضابطهیباالخص فروش ب یبانک مرکز یحوزه ارز

در  یارز یهاینابسامان جادیدر خصوص ا یاز متهمان اصل یکیداشته و  عهده بررا  یامداخله

بانک اطالع  نیا»، اعالم کرد: با تأیید این خبر یمرکز بانک در کشور است. ریاخ یهاسال

 اظهارنظرهرگونه  ه،ییکامل با قوه قضا یندارد و ضمن همکار یموارد اتهام ایاز مورد  یقیدق

در شک بی .«داندیم ییمرجع قضا میتصم ای یموضوع را منوط به صدور رأ نینسبت به ا

مدیریت بانک مرکزی در حوزه ارزی نحوه صورت محرز شدن اتهام وارده به این مدیر ارشد، 

تأثیر ری که ن قصوپاسخگوی ای بایستمیدر آن صورت و دولت  خواهد بود سؤالمحل کشور 

 دارد، باشد.و نوسان بازار بر معیشت مردم  مستقیم

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 مردمي هایسرمايهجذب عملکرد دولت در 

 یمل اقدام طرح»گفت:  یجلسه ستاد هماهنگی اقتصادبهمن( در  9دیروز ) جمهوررئیس

 وزارتاست.  یو متوسط درآمد نییپا هایدهکمسکن  تأمین یدولت برا نیمسکن گام مهم ا

را  ینگیو نقد میکشور سه یاتوسعه یهاپروژه در را مردم مشارکت، اوراق فروش با اقتصاد

خود اول  سالهششدولت وی در در حالی است که  جمهوررئیساین سخنان  .«کند تیهدا

ساخت مسکن در کشور، تعطیلی  چندسالهوقفه هیچ طرحی در حوزه مسکن نداشت. 

ر روی افتخارش این بود که آج ترینبزرگمسکن مهر توسط وزیری که  کارهنیمه هایپروژه

که دولت دکتر روحانی در بخش مسکن بود  هایطرح ازجملهآجر نگذاشت )عباس آخوندی( 

شروع به کلنگ زنی  دولت ،یانیپا هایماهدر کشور شد. حال در تورم افسارگسیخته  منجر به

ناظر به ساخت مسکن کرده است که البته باید تکمیل آن نیز در دولت بعدی انجام گیرد! 

 ایگستردهدکتر روحانی تبلیغات دولت دکتر روحانی باید گفت،  هایصحبتبخش دوم از 

خرد و کاهش نقدینگی سرگردان در بورس انجام داد، اما با ریزش  هایسرمایهبرای جذب 

شدن ارزش سهام واگذار شده دولتی به نصف در بورس و حتی  هاسهمدرصدی  07بیش از 

مثبت آنان  هایسرمایهآیا عملکرد دولت در جلب اعتماد مردم در بورس و حفظ ارزش  مردم،

 ؟!زندمیکشور  ایتوسعه هایپروژهاست که دکتر روحانی سخن از مشارکت مردم در  بوده

 !ترامپ یهااستيسدر مسير  دنيباحرکت 

دونالد ترامپ درباره  اتیادب دنیبا جو» :اظهار داشت کشورمان امور خارجه ریوز «ظریف»

 یتنها زمان رانیا .کندیم یریگیاو را پ هایسیاسترا کنار گذاشته اما در عمل همچنان  رانیا

 مونایاقدام به توسعه د لیاسرائ لغو شود. کایآمر یهامیآماده مذاکره خواهد بود که تمام تحر

 است و کامالً  انهیدر منطقه خاورم یبمب اتم دیلتنها کارخانه ساخت و تو موناید ؛کرده است

مکرون )درباره  ایانگال مرکل و  ای دنیجو با یاز سو یابراز نگران چیما ه ایاما آ ،است یسر

 «.م؟یادهی( شنموناید

 ؟کنندميدر انتخابات شرکت  طلباناصالحو  انيچند درصد از اصولگرا

درصد از  9810و  انیدرصد از اصولگرا 59 ،امسال ماهدی ینظرسنج جینتا بر اساس

و  انیدرصد از اصولگرا 8712 نی. همچنکنندمیکه در انتخابات شرکت  اندگفته طلباناصالح

 توجهقابل. نکته کنندمیکه در انتخابات شرکت ن اندگفته طلباناصالحاز  درصد 8911

 استیحضور مردم در انتخابات ر لیروند تما ریاخ هایهفته هاینظرسنجیکه در  نجاستیا

 یکشور انتخابات یو فضا مانده باقی یادیز یتا انتخابات فاصله زمان نکهیا با وجود یجمهور

، تاکنون صورت گرفته هاینظرسنجی نیانگیداشته است. بر اساس م یشیافزا روندنشده، 

درصد  ،انتخابات یبا ورود کشور به فضا محتمل و اریدرصد در انتخابات بس 57 یحضور باال

 .شودمی بینیپیش نیاز ا شتریمشارکت ب

 خودکفايي در کاالهای اساسي به کجا رسيد؟

متأسفانه یکی از عمده واردات کاالیی کشورمان در بخش کاالهای اساسی و زنجیره غذایی 

است که سبد بزرگی از خوراک انسانی و دامی، از گندم و روغن خوراکی تا ذرت و سویای 

کشور نیز صرف واردات این نوع  موردنیازاز ارز  و بخش زیادی دهدمیدامی را تشکیل 

 دیتول»: وزیر صمت با اشاره به این نقص کشور، تأکید کرد «ینیحس رزم». شودمیمحصوالت 

خوراک دام از خارج وارد  رایز ،ر استدرصد وابسته به خارج از کشو 15ما  مرغتخممرغ و 

این سخن وزیر در حالی است که  .«کلزا است دیبه دنبال تول یاما جهاد کشاورز ،شودیم

 تأمینخودکفایی کشور در  برایگذشته و دولت فعلی برنامه مدون و کارآمدی  هایدولت

برای خودکفایی در گندم،  هاوحدیثحرفو با وجود  اندنکردهاجرا  ایتغذیه هاینیازمندی

باید امروز شاهد  کهطوریبه، زندمیپای تولید در کشور لنگ  روغن، شکر و ... همچنان

 یز وابسته به خارج باشیم.ن مرغتخموابستگی زنجیره غذایی مرغ و 

 اخبار کوتاه

 /ستين یجد منيجنگ  انيپا یبرا دني: باييکايآمر سندهينو ◄

 اموراز سیاست یک بام و دو هوای بایدن در  «هارتونگ امیلیو»

از  تیتعهد داد حما دنیبا»: کندمیو اضافه  هسخن گفت یمن

را  یو فروش سالح به عربستان سعود منیدر  یتهاجم اتیعمل

 شیبا امارات، افزا یحاتیاما معامالت تسل ،متوقف خواهد کرد

 یدارد. اگر او برا یرا در پ منیشدن جنگ  ترقیو عم هاتیجنا

 الفائت یصادرات سالح به اعضا دیاست، با یجنگ جد انیپا

 .«را متوقف کند یسعود

 یآمارها یبررس /يدر دولت روحان ينفت هایدرآمد وخرجدخل ◄

 دهدینشان م ینفت یهاو فرآورده یگاز عاناتیفروش نفت و م

دالر درآمد  اردیلیم 905امسال حدود  رماهیت انیتا پا یدولت روحان

رقم به صندوق  نیدالر از ا اردیلیم 08کسب کرده و کمتر از  یارز

به صندوق  یزیمتوسط وار زانیم شده است. زیوار یتوسعه مل

کمتر از  یعنیدرصد است،  8111 دیو ام ریدر دولت تدب یتوسعه مل

درصد  27 یعنیپنجم توسعه  حداقل سهم صندوق در قانون برنامه

سهم در قانون برنامه ششم توسعه  نیکمتر از حداقل ا نیو همچن

 درصد بوده است. 97 یعنی

 «قچیاعر»/ !در مورد موشک و منطقهبرجامي  مذاکره ◄

 ترامپ کهاین به اشارهمعاون اول وزیر امور خارجه کشورمان با 

، تأکید کرد: را داشت یروحان یعکس گرفتن با آقا یآرزو

کند  لینتوانست بر ما تحم یکه ترامپ با فشار حداکثر یکار»

 بعداً  نه و ناآل نه کند. لیبا روش مذاکره تحم تواندینم دنیبا را

 میدر مورد موشک و منطقه مذاکره و مصالحه نخواه وجههیچبه

را اجرا  یفقط برجام فعل ،را لغو کند میتحر کایکرد و اگر آمر

 .«میکنیم

گروه  شرکت /يعموم ونيناسيواکس یشرکت برکت برا يآمادگ ◄

واکسن  یانسان ینیبال مطالعات نخست فازاعالم کرد،  برکت ییدارو

 یو در صورت اخذ مجوزها ابدییاسفند خاتمه م 85تا  رانیکوو

به  ینیدوم و سوم مطالعات بال یفازها ،الزم از وزارت بهداشت

 صیدر صورت تشخ نیهمچن اجرا خواهد شد. زمانهمصورت 

برکت  ییالزم، مجموعه گروه دارو یوزارت بهداشت و ارائه مجوزها

 ونیناسیواکس یبرا ازیموردنواکسن  نیقادر خواهد بود در تأم

 مشارکت کند. زین یسال جارقبل از اتمام  یعموم

 سازمان سئیر/ سازديم نفره 5۱۱ یمسافر هواپيمایايران  ◄

 داخل توان از استفاده با است شده مقرر»: گفت کشور ییمایهواپ

 یمایهواپ دفاع، وزارت و ییمایهواپ سازمان نامهتفاهم قالب در و

 حاضر حال در. شود ساخته یرانیا نفره 877 یمسافر جت

 .«است شده آغاز مایهواپ نیا ساخت یمطالعات اتیعمل

آید که با گاهی پیش می :(571 سؤالاحکام سياسي ) ◄

شوم، آیا جایز است جهت جبران به کار حاضر می تأخیر سر

جایز نیست و در مورد : پاسخکار بایستم؟ اندازه زمان تأخیر اضافه

گذشته با اذن کسى که از نظر شرعى و قانونى حق اذن دارد، 

 شود. وفصلحلموضوع پیگیری و 


